המרכז הגריאטרי  -שקומי פלימן
משרד הבריאות
מסונף לפקולטה לרפואה ,הטכניון חיפה

קורס גריאטריה לרופאים במרכז הגריאטרי-שיקומי "פלימן" – חיפה 2021-2022
במסגרת הקורס התקיימו  13מפגשים מקוונים בימי רביעי ,בין השעות  12:00עד 16:00
 4שעות אקדמיות למפגש 52 ,שעות אקדמיות לכל הקורס.
מנהל הקורס :ד"ר רון שחורי
תאריך
מפגש
()2001

נושאים

24/11/21

מבוא לגריאטריה :דמוגרפיה ,הזדקנות
האוכלוסייה ,ענקי הגריאטריה

ד"ר בהא

מסגרות אשפוז בגריאטריה
מערך גריאטריה בקהילה
הערכה גריאטרית כוללנית

ד"ר זלסוב

2

ד"ר שחורי

2

טיפול תרופתי בקשישים ,ריבוי תרופות

ד"ר שחורי

2

סוכרת בקשישים

ד"ר צ'רנין

2

ליקויי קוגניציה והפרעות התנהגות

ד"ר אהרוני

2

אוסטאופורוזיס

ד"ר שחורי

2

שבץ בקשישים

ד"ר ניסן

2

ד"ר שחורי

2

ד"ר קרמיצ'קי

2

הערכת והגדרת תפקוד

ד"ר זלסוב

2

שבריריות ותזונה בקשישים

ד"ר בהא

2

12/1/22

גישה למחלות חום בזקנה ושימוש
מושכל באנטיביוטיקה
מחלות לב בקשישים

ד"ר צ'רנין

2

ד"ר צרנין

2

19/1/22

שיקום בגריאטריה

ד"ר מרקוביץ

2

פיזיותרפיה בשיקום

מר יוני הרשקוביץ

1

8/12/21

15/12/21

22/12/21

29/12/21

דליריום
קורונה בזקנה

5/1/22

זמן
מוערך
(שעות
אקדמיות)
2
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26/1/22

2/2/22

ריפוי בעיסוק בשיקום

גב' רינת אבן צור

1

תזונה בשיקום
הבטי בליעה והזנה
קלינאות תקשורת בשיקום
השירות הסוציאלי בשיקום
דיכאון חרדה והפרעות אפקטיביות

גב' רויטל שושני
ד"ר זלסוב
גב' מיסאנה סרור
ד"ר ניירוז עאטי
ד"ר קירמיצ'קי

1
1
1
1
2

ד"ר זלסוב

2

מחלות ראומטולוגיות בזקנה

ד"ר ניסן

2

פצעי לחץ – טיפול ומניעה

ד"ר ניסן

2

ד"ר קירמיצ'קי

2

עקרונות טיפול פליאטיבי

ד"ר בהא

2

שינה בגיל מבוגר ()1
סוגיות אתיות (ייפוי כח מתמשך,
אפוטרופסות) ()1
ניהול סיכונים ()1
החולה הנוטה למות ()1

ד"ר ניסן
ד"ר ניסן

1
1

ד"ר קירמיצקי
ד"ר בהא

1
1

נפילות והפרעות הליכה
9/2/22

16/2/22

23/2/22

אי שליטה ועצירות

רשימת המרצים:
ד"ר אדוארד זלסוב

-

ד"ר סטפן קירמיקצי
ד"ר רון שחורי
ד"ר עמנואל מרקוביץ'
ד"ר בהא פרנסיס
ד"ר מרק צ'רנין
ד"ר שרית ניסן
ד"ר לאה אהרוני

-

גב' רינת אבן צור
מר יוני הרשקוביץ
גב' רויטל שושני
ד"ר ניירוז עאטי
גב' מייסאנה סרור

-

מנהל מחלקה ב' ,1מנהל מערך גריאטריה בי"ח פלימן ,חבר ועד
האיגוד הגריאטרי
מנהל מחלקה א' ,בי"ח פלימן
מנהל מחלקה ב' בי"ח פלימן
מנהל מחלקה ג' ,מומחה ברפואת שיקום ,בי"ח פלימן
מנהל מחלקה ה' ,בי"ח פלימן
מנהל מחלקת מונשמים ,בי"ח פלימן
רופאה בכירה ,בי"ח פלימן
מנהלת מרפאה מחוזית ליעוץ וליווי חולים עם ירידה קוגניטיבית,
קופ"ח מאוחדת ,מחוז צפון
מרפאה בעיסוק ,בי"ח פלימן
פיזיותרפיסט ,בי"ח פלימן
מנהלת שירות תזונה ,בי"ח פלימן
עובדת סוציאלית ,בי"ח פלימן
קלינאית תקשורת ,בי"ח פלימן
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